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SENHORES MEMBROS DA ASSBMBLEA LEGISLATIVA PRGVISCIAL.

.Enho na forma da Lei expor-voí o estado da'Pro-

Ivincía-, e depois felicilar-vos' pela vossa reunião ,

(a qual me íaz antever uma longa- serie dte prospe-

3S5,iapj!ridades para a mesma Provinda ,
passo a dar co-

meço a mÍBÍia expoiiçSo , o que com tanto menos timider feço

quanto mais he a confiança que dfeposito ua vossa benevotoa.

Segurança pvblica e indmdual

Tenho a satisfação de annuociar^^os que aPro«it«na.gOM

de profundo socego , e deve«os dar-nos os p^r^ns. deste i^r

suhado ,
que parecia tào dificil derealizar^se no meu) do predo,

miaio deu«>a facção selvagem que únh^ mostrada na tenta^^

do meu assassinato todo o alcance da sua perversidade. Sem

«scrupulo nos meios de vencer , era ella de tud(» capan e o

tempo não veio se não eon&rmar estes receios ,
e a necessidade

de redobrar de vigilância e vi^or para abaterJhe a audaaa
,

qae recrescia a proporção que se avizinhava o temada «.a que-

da. Refugiados em Pernambuco os seus membros mais infiu^

entes depois do attenlado de 21 de Agosto, a penas tornarâaa s.

dosusioquelhescauzoa o máo êxito d'aqnelle crime projecta,

rão novamente assassinar-me , assaltando-me e^ PalacK, c«m

porção de homens armados. Na Povoação de Pedra* de Fogo

em dias de Outubro do anno passado formarão-se conventicu os

em que se tratou d'esie objecto ,
aliciou-se gente e fez-se cartu-

chame
,
porem avizado a tempo tomei as precauções necessári-

as e ou por que estas fossem pressentidas , ou por que reflec-

tisse melhor nos perigos da emproa ,
ca por qoe esperassem

o pn>ximo triunfo da sua facção no seio da Camara dos D^o.

JZ, o, conjurados desUtii€o daqoeUe pUao. Todos sabeia
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como foi dissolvida a Camara e se lhes seguirão logo as revoltas

de S. Paulo , e Minas , as quaes o Exú
,

lugarejo de Pernam-

buco ,
quiz arremedar. Estes acontecimentos reanimarão as

esperlacas dos refugiados ,
que acreditarão que o incêndio alea-

do n'aquelles lugares facilmente se propagaria nesta Província.

Porem o bom senso dos seus babilanles , e a energia das Auto-

ridades souberão frusirar-lhes os desejos , e com a aniquilação da

anarquia nas sobreditas Províncias cessarão elles de agilar-se ,

e os receios de que seja aqui perturbada a tranquilidade pu-

hlica,
.

Nãohe menos lisongeiro o estado da segurança individual.

Os assassínios erão frequentes , e para ter-se uma ideia da sua

quantidade bastará saber-se que só no Termo dePiancó existião

no rol dos culpados 144 criminosos de morte ,
fora aquelles a

quem se não tinha feito processo
,
cujo numero não era diminu-

to. Ordenei logo nc começo da minha Administração «m ri-

goroso recrutamento , e recommendei ás Autoridades Policiaes

a applicação de todos os esforços para evitarem o uSo das armas

prohibidas. Estas medidas sustentadas por uma continuada

vigilância sortirão o effeito desejado. A remessa de 514 recru-

tas para o Exercito e Mat inha livrou a Província de um grande

numero de vadios ,
afugentou outros , e conteve em melhores

hábitos os que nella ficarão. Os assassínios diminuirão conside-

ravelmente ,
podendo afirmar-vos qne no anno corrente não se

coutzo mais dê 10 era toda a Provinda.

Administração da Justiça.

Será sempre para lamentar a relaxação a que chegou en-

tre nós a administração da Justiça Criminal. Os Juizes de Paz

deixavâo de processar os criminosos , ou por não saberem haver-
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se com as formulas complicadas do processo , ou por temor de

serem viciitnas do seu zelo , ou muitas vezes por connivencia

com os mesmos criminosos. A impunidade era a consequência

necessária d'esta situação os crimes mullipUcavão-se de uma

maneira espantosa , e o Jury agravava a desordem geral com

as suas decisões frequentemente parciaes e injustas. Importan-

tes alterações acabSo de ser feitas no Jury , nas Justiças de Paz ,

e em todo o nosso sistema policial pela lei de 3 de Dezembro do

anno passado , e he de esperar que o tempo venha confirmar a

sabedoria destas reformas , as quaes postas em execução nesta

Província desde 16 de Março ultimo se achão hoje em seu intei-

ro andamento.

A administração dos Órfãos posta nas mãos de leigos e ego-

istas só tem sido ale qui encarada com indiferença ,
ou servido

de proveito a alguns iudividuos. Nenhum desses Juizes pela

lei cuidou jamais de fazer o arrolamento dos Órfãos, de pôr

em arrematação os seus serviços , de conservar e augraentar os

seus bens , e por este deplorável desleixo tem muitos daquelles

infelizes augmentado o calalago dos vadios e criminosos ,
e ex-

piado nas prisões as culpas que só devem ao abandono, e á mi-

séria em que os deixarão as Autoridades a quem a lei tinha en-

carregado de vellar sobre a sua educação. Em virtude da cita-

da lei de 3 de Dezembro o Juizo dos Órfãos foi reunido aos Jui-

zes Municipaes , e como estes devão ser Bacharéis , e interessem

no cumprimento dos seus deveres para serem promovidos na

Magistratura , he de crer que da sua illustrario , e do seu

zello venha grande melhoramento á este interessante ramo do

serviço publico
,

para entrar nò profundo conhecimento do

qual ,
expedi ha pouco circulares aos respectivos Juizes para

me remelterera mappas segundo modellos dados , que deinons-

irem onome , numero , e residência dos Orfaos ,
seus Tuto-

res
,
occupações , estado de aproveitamento dos seus bens

,
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ptessoas em cujas mãos parSo oá seuS diíiheiros y desde cpie data»,

q.iianto e porque premio
5
esperando que este trabalho- sirva- de

despertór a attenção das Autoridades , e de corrigir os abusog

introdúsidos no diréclorki dos Orfâos,

Força Poticial.

Vereis do Mapa sob N." 1 o estado da Força Policial , e

a maneira por que se acha destribuida.

U/ando da faculdade que me concedeu a lei de 16 de

Outubro do anno passado elevei a dita Força de 150 á 160 pra-

ças , e devo dizer-vos que he o miainao a que pode ser redusida.

Empregada em destácainentos nas diversas Commarcas , e eh»

continuadas diligencias > muitas vdzes ainda depois d'aquelle

aUgmeuto não fói sufficiente para as necessidades do serviço , e

tive de recorrer a Tropa de Linha. Limitai as despezas publi-

cas , he recommendação que não cessarei de fazer^vos , mas

por errado calculo não vos priveis dos meios que garantem a

vossa segurança é a paz publica Sem o appoio da Força nio

leria á Província o socêgo de que hoje goza , e esta verdade

de lodos sentida fíque-vos em memoria para o momento em que

deliberardes sobre à fixação da Força Policial.

Sobmetto á vossa approvação as modificações constantes

do documento N.''2j que autorisado pela cilada lei de l6de

Outubro fiz noRegalamento de 29 de Março de 1S37 , sendo a

principal aquella que sujeita o Corpo Policial a disciplina do

Exercito. São passados seis mezes depois desta reforma , e

apenas dous soldados forão pratícbados. Este facto senti nftces*

«idade de aqui c consignar para honrar o brio d'aqufelle Corpo ,

e. a habilidade do seu dignio Commandante
,

que sem rigor , e

maiores esforços o tem sàbiclo manter em bom pé de disciplina.
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JVile.qm-.não iem VidOiContemplados 4»a d^eza'dá Policia

o concerto de armamento, luzes de Quartéis, p compra de

munição^ e tcdwia eslas despezas sploicetlas* necessárias , e

assifn .cumpre que não ipassem *3quecidas na proxipja lei do

1j)rçamento.

Guarda JXmhml

íT^pos 11,-899 (Guaç^as Nflcionaes de serviço ^tivo e

lylSQ da /rezerva ,r€par|idps., íçomo demoftSiFa o Mapa N;° 3

,

porjie^íLegiões e fipjU;S(Baialliõeg avulsos. Esta,numerosa >for^

ça, pGSSfiida icomo .;be do /welhpr espirito de ordem e^afierro as

possasvin^tituiçÕE^Sipijejçjaçheria prefeiíafljenlfif lodos. Q3;,seus fins

,

,se.estÍY€SseiiiaAÍs.J>em,organkiada., instruida* dÍMiplinada.

Njasu^coiPíposiGâo^trãappitQS iodiyiduQsquerO^ tóm

coBdições da.Lei , ,yicio q^e rattribíio i;á oreaçlo do .4E3tcfisçivo

niUfl*erO(|d(eiBatalhões paiia completar ps-quaes foi: mister.nãor&-

zer escolha., .e ao retseio qucrtem )V¥Ío os Commandantes de

pserd#reai;ai$!aa:jiofluencia restrb A maior

parte;díOsiBatallifi^.eslííojppr,fepd?r, e nãp;jfiinilÍYros.!dematri-

culas, Éafçftdonse.^sí^is (pon-yia <J.errçgra: eim > íplhas: |ayuJsas.de-pa-

piel
,
asqu^esçfpequentemea^ são ají>eradas ou «peUlacção do.tem-

po,íiOU,pela i^á ,fé,;:€.t€i»RçplMa^ daCidade nolarsefim

•tqdo^ .a ífajia 4e i^DStriacção. iEgtçs .abusos tem «do çemediados

eiHiiiparte
,

•não:ppdepdore§p.epacT?.e,p iseujitoíalU^^

se-nãOidoíiÇirpporque é.q«e!n;fíkz.^re{â^r-ji feoadadcidas .insti-

tuições
,
eencorpora-Ias nos hábitos dpíPqws.

Ordenei que fossem recrutados os Guardas Nacionaes não

exceptuados pela lei., xpie .não seíairdassem dentro de certo

praso , e esta medida começa a ser profícua. Forneci livros

.aos /batalhões do lQommando;5,uperÂor, da.Cid^ ejiomeei

In9truçtor^:paca,03 meamos, , . senU;çdo «âo
;
po.clçr,!^l$ndet(fi.s-
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tas providencias á outros Corpos em razão da iasuffideacia da

respectiva quota.

Nas Províncias era que as Assembleas ProvinciaesmodiC-

cárão a legislação sobre a Guarda Nacional tem sido considera-

da Provincial a despeza com os cornetas. Se quizesseis seguir

este exemplo , o diuheiro que actualmente se gasta com aquelle

objecto poderia ser applicado para a inslrucção , e tornar-se-

hia esta mais geral , como tão precizo se faz.

O artigo sexto da lei de 14 de Março de 1837 determina

qoe os Olficiaesda Guarda Nacional não sejão privados das suas

Patentes se não por sentença , ao mesmo passo que pcrmitte ti-

rar-lhes o exercício
,
logo que não sirvão bera. Ora tendo sido

postos avulsos grande numero de Officiaes não tem estes sido

outra vez chamados para as fileiras da Guarda pelo privilegio

das suas patentes 5 e dahi ha resultado que muitos se tem feito

de propósito relaxados no cumprimento dos seus deveres ,
so

com o fito de serem desligados do serviço , e ficarem com as

honras mas não com os precalços dos Poilos. Hé precizo , Se-

nhores
,
que accabeiscom este gérmen de indisciplina , annu-

lando aquella disposição , em meu entender estabelecida illegi-

timamente
,
pois que não sei que a outrò poder que não o Exe-

cutivo pertença a concessão de honras , e dislincções. No Kio

e Pernambuco os Officiaes demittidos nãoficão no gôzo de suas

patentes , eesta medida que estreita os laços da obediência e

da disciplina tem concorrido poderosamente para levar a Guarda

Nacional d'aqugllas Províncias a um estado de regularidade que

he digno de ser imitado.

Culto publico.

Á Tgreja Matris desta Capital está á vir abaixo do lado do

Côro , e em iguaes circunstaucias se acha a Sachristia ,
o Trô-
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no e varias peças dos Aliares estão deterioradas , e bem assim

as campas de algumas sepulturas , e as portas.

A Matris do Pillar construida ha mais de um século tem

toda a parede da parte do Sul desaprumada , e ameaça immi-

nénte ruina. As leis do orçamento de 1836 e 37 decretarão

consignaçõ.«s primeiro para o concerto e depois para a reedifica-

ção da dita Matris e ignoro o motivo por que ou uma couza ou

outra não foi levada aeííeilo.

Na Povoação do Taipú èreda em Freguèzia era 1746 não

tem Matris deste que cahio a antiga poucos annos depois da sua

fundação , e os officios Divinos são celebrados em úma Capella

muito acanhada , e em máo estado ,
què tem a invocação de S.

Miguel. Foi começada a Capella Mór de uma nova Matris
,
e

ja se acha na altura do arco ,
porem feita de pedra e barro não

promette duração ,
pêlo que não conviria a continuação desta

obra , e mais valera quése conslruisse um novo edificio ,
ap-

proveitando-se para elle os maleriaes da dita Capella Mór.

Falta à Matris d' A lagôa Nova o ÍFronlespicio e a Sachris-

lia , orçando o seu Parocho a despesa d'aquelle em 300 e a des-

ta em 500 mil reis. Acaba o dito Paròcho Firmino de Mello

Azedo , de officiar-me offerecendo pára a conclusão d aquellas

obras a sua Côngrua do anno passado e quatro meies da do

(«rrente. Este procedimento digno de elogio merece de vossa

parte toda a coadjuvação.

A Matris de Campina começada a 40 annos nunca foi con-

cluida , e ja tem uma dW paredies principaes summamente ar-

ruinada. ,.,11.
Em Gorabira não ha Matris, e o* Parocho celebra em

uma pequena Capella que foi db Engenho d'aquelle nome. Era

1839 foi tirada a planta da noVa Matris ,
c merecêra a tninha

approvação se não fosse riscada com proporções mui largas
,

sem attencâo á grandésa do lugar e da população.

2
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t

Âi Malríses da Jacoca , Alhaudra , Bahia da Traiçlo
,

Santa Rilla , e Brejo d'Ar€a estão igualmente mais ou menos

arruinadas , e em quanto orçâo as despesas para os seus con-

ctívlos conliecereis dos officios dos respectivos Parocbos
,

que

trarei íí vossa presença. Entretanto torna-se evidente pelas in-

formações que deixo dadas , a necessidade de serem applicada»

algumas sommas para os reparos das Igrejas ,
cuja decência »

como vós sabeis , influe poderosamente sobre os progressos do

Culto. Ha muitas Freguezias que estão redusidas a limites tão

circunscriptos , que não dão rendas suffiicientes para os Parocbos

se traclarem , resultando d'ahi que vagas ha longo tempo não

tenhão ainda sido providas definitivamente , como se verifica

com as da Jacoca e Livramento , não obstante estarem vantajo-

zamente situadas a pequenas distancias desta Capital . He ne-

cessária uma melhor divisão das Freguezias que estão comprt-

bendidas no caso mencionado , e soUicitando de vossa sabedo-

ria esta providencia , devo lemhrar-vos que quando trateis de a

tomar , ou da creação de qualquer Paroch ia , conviria ser pre-

viamente consultada a dignidade Episcopal , não só por que

com ella deve haver &)ta deferência , como por que ninguém

melhor poderá esclarecer-vos em matérias desta ordem.

Cabe aqui informar-vos do estado dos tres Conventos

d'esta Cidade , e começando pelo do Carmo sinto dizer-vos que

nelle não ha Religiosos desde o começo do anno de 1859, e que

os próprios Religiosos venderão sem autorisaçâo legal as mais

ricas propriedades do Convento , estando essas poucas
, que

resião deterioradas ou mal aproveitadas , á cargo de procura-

dores leigos. .

No de S. Bento existião dous Religiosos sendo um oAbadfe

Frei Galdino de Santa Ignez Araujo, que tão triste celebridade

ganhou ncsla Província. Pôde este Frade reveadicar para o

Govento o Engenho Cajubuçú , mas parece que tomou lodo este
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trabalho não por zeUo religioso porem para ter meios com que

alimentar os seus vicios. Entregue á uma vida toda sensual

eniretinha-se em mandar ensinar os escravos do Conventoajogar

a espada , e era com estes e alguns sequazes sempre armados de

bacamarte e espada que costumava viajar Para saciar seu gé-

nio inquelo lançou-se nas intrigas politicas , e tomou distincta

parte nas fraudes das famosas eleições de l840 ,
distribuindo

cora os seus foreiros e adherenles a chapa, e dando ao Sub-Pre-

feiloas direcções convenientes para. a fazer triunfar. Ligado cor-

po e alma a facção anarchicba parece que não foi coro ella estra-

nhoá tentativa do roeu assassinato Ao menos a voz publica o ac-

cusou , servindo talvez de base. á crença popular alem do seu ca-

racter e da sua intimidade com os autores d'aquelle attentado
,

a precipitação com que fugio para Pernambuco depois de mal-

iogradoo plano, sendo geralmente sabido que nada tinha a

recear de mim que sempre o tratei bem e com atlenções que não

merecia. Como quer que seja o dito Frade não voltou mais a

Província , e lá seacba Abbade em oulro Convento em premio

dos serviços que venho de relatar.

No Convento de S. Francisco contão-se sele Religiosos,

entre éstes alguns de vida muito exemplar,^porera outros vivem

desregradamente não reconhecendo a autoridade do Guardi-

ão , não concorrendo aos actos solemo€S do Convento ,
dor-

mindo fora deste e tomando parte nas questões do Mundo.

INão tenho exagerado, Senhores, e antes enfraqueci

,

englobando os deulhes que ofierece a Chronica dos referidos

Conventos.

Não he de tal auxilio , nem de taes defensores que a Re-

ligião necessite . e desgraçadamente os ha de ella ter deste por-

te', cm quanto não for reformado o Clero Regular. De vossa

parte está não perpetuar estes abusos ,
revogando a lei de 24

de Abril de 1857. Probibidoo ingresso de noviços que per-

2 •



tailiea ciuclst lei ,
extinguir-se-hão com os Frades acluaes os

males que delles vem ; e cabe neste lugar coníessar-vos que não

sou inimigo das ordens Religiosas ,
mas no eslado em que se

achão vejo que são mais nocivas que uleis á Religião.^

Instrucção Publica.

A chão-se providas duas Cadeiras de Lalim ,
vinte de

primeiras Letras e duas de Meninas ,
sendo íquellas frequen-

tadas por 601 meninos , e estas por 55 meninas como mostra o

Mappa ÍN.» 4 orgauisado sobre os dos Professores e Professoras ,

remetlidos lodos ós trimestres á Presidência-, »

Ha vagas cinco Cadeiras de l.as Letras , e éslão providas

inleriiiamente as de Piancó , Pombal ,
Cabaceiras, Bananei-

ras , e Pilar ,
por não haverem á ellas pretendentes , ou te-

rem sido reprovados os que se apresentarão á concurso

De conformidade com o artigo 16 da Lei de 8 de jNovem-

bro do anno passado aposentei as Professoras do Pillar , Cam-

pina , e Pombal , e o Professor do Tambaú , edemilti lodos os

mais das Cadeiras suppriniides , qufC não requererão licença

dentro do prazo marcado

Autorisado pela mesma lei reformei o Lyeeu. Diminui-

ção das matérias e melhor escolha de compêndios
,

augmento

do tempo do ensino dislribuido de maneira a não fatigar a at-

teucão e a evitar a inacção tão nociva ao desenvolvimento iniel-

lectual e moral dos alumnos
,
premies para excitar a emulação,

e uma dis<iplina- mais eevera , taes são as principaes bases sobre

que organisei os novos Estatutos , e os resultados lem por ora

sabido á medida dos meos desejos. Â assiduidade dos Profes-

sores, o adiantamento dos alumúos e o bom comportamento

de todos são motivos para eonvencer-me de que a reforma nã^
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foi sem fructo.. Conviria fazer-se mais uma sala no Lyceu
^

conforme representa t) Director , a quem aproveito esta occasião

de elogiar pelo interesse' que tem mostrado pelos progressos d'a.

quelle Estabelecimento. Esta obra que he orçada em 600 rs.

traria a utilidade de que as aulas acabassem a horas mais com-

modas do que actualmente,

O Regulamento dás Escolas preciza lambem ser revisto.

Há nelle disposições que não eslâo em harmonia cora o sistema

do ensino moderno. Nomeei nma commissâo para esta revizão .

e os trabalhos que ella preparou serão irasidos ao vosso conhe-

eimenlo;

Camaras Municipaes.

Pela lei N.-r de 6 de Novembro de 1840 procedeu-se á e-

leiçâo das Camaras Municipat s , roas como esla eleição fosse

feita fora das épochas legaes , a considerei como uma medida

provizòria, e mandei fazernova eleição , a qual se verificou

em 1 de Novembro do anno findo . São as Camaras nessa epo-

cha eleitas sem as fraudes nem as violências com que havião

sido manchadas as eleições anteriores, que estão aclualraenteem

exercido, e apesar dos embaraços que lhes legarão as Camaras

transactas no desarranjo dos archivos, na mutilação ou extravio

dos livros , e na má arrecadação das rendas ,
tem ellas mar-

chado sofrivelmente. Muitas ja organizarão ou addicionarão as

suas posturas , e todas enviarão as contas pertencentes ao anno

de l84l , e 08 orçamentos para o de 43 , o que tudo vos sera

appresentado.
, j

Hé mister ,
Senhores , fixardes a receita e despesa das

Camaras por uma lei especial , e augmentardes as suas rendas,

provendo ao mesmo tempo sobre a melhor arrecadação das exis-

tentes. Feito isto devem cessar as ordinárias com q«ie o Cotre
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Provincial as suppre ,
para que nãò conlinuem fiadas neales

subsidio* acurar com pouco zelloda cobrança das rendas Moni-

cipaes , sendo roais conveniente que laes quantias sejão appli-

cadas para a construcção de Mercados públicos que tãa úteis

são , e poderião constituir um arligo importaaie da receita dos

Municipios em que fossem fundados.

Auiorisei a Camara desta Capital a alugar uma caza para

as snas Sessões
,

por que a da Cadéa em que eslava alem de

pouco commoda e decente era necessária paia outro destino.

Ajustou ella um edificio novo e bem situado pelo preço annual

de 350
Ij

rs. que pude obter do Proprietário fosse redusido a

300 ^ rs. Farei remetler-vos os papeis relativos a este arren-

damento que ficou dependente da vossa approvação.

A Camara d'Alhandra expõem em officio de 16 de De-

zembro do anno passado a necessidade de desobstruir-se o rio

Abiay ate a paragem do Atterro, havendo-se offerecido genero-

samente o Tenente Coronel Manoel Florentino Carneiro da

Cunba a coadjuvar este trabalho ^ do qual rezultará lornarera-

se mais salubres aquelles lugares
,
cujos moradores vivem; fre-

quentemente attacadosde moléstias originadas das exhalações

dos pântanos que o inlupiroenlo do rio forma. Esta obra he

de tão reconhecida utilidade ,
que certamente nàk> deixareis de

com o vosso auxilio dar-lhe o impulso conveniente.

A mesma Camara insiste sobre o concerlo das pontes Ca-

mussim:, Papoca , e da Villa, importando.a. despesa de todas

em. 1 :250 rs. segundo os orçamenlos que vos enviarei,

A Camara do Conde pede autorisação para vender uma

casa de sua propriedade que se acha summamente arruinada
,

sita na rua Direiía d'aquella Villa , e de vós depende esse defe-

rimento , que não eslava em minhas attribuiçõcs conceder.

A de Pombal quer que. isenteis a Villa da decima duran-

te cinco ou seis ânuos ena razão dos prejuisos que sofírerão os
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seus habitautes com as cheias do inverno passado. A ser alten-

dida esta prelenção seria de justiça que fossem igualmenle alli-

viados dos impostos ©s Agricultores pòr que lodos soflrerão roais

ou menos com as cheias e o inverno,

Cadeas.

Só a da Capital merece este nome, e assim mesmo não

tem accomodações para os presos de todas as classes. Todas

as mais redusem-se a quartos mal seguros, que sò uma extrema

vigilância pode guardar. Na impossibilidade de se construírem

Cadéas era lodosos Termos conviria que lào somente fossem

feitas á custa do Cofre Provincial as das Cabeças das Commar-

ces, e pelos Municipios todas asoutr&s, ficando sugeitos a perde-

rem as categorias deVillasaqaelles que as não edificassem dentro

deum certo prazo, e debaixo de certas dimensões, proporciona-

das á população e grandeza do lugar. Estou certo que esta me-

dida produziria o^efíèito desejado.

Estabelecimentos de Caridade.

o único Estabelecimento deste género que ha na Provin-

cia he a Santa Caza da Mizericordia d'esta Cidade. Foi a sua

receita do 1.° de Julho de 1841 ao ultimo de Junho de 1842 de

4:401 ^ 904 rs. •,
comprehendendo o saldo do anno anterior de

2:479 734 rs. , e a despeza impoitou em 2:428
fj
599 rs. ,

restando o saldo de 1:973 ^ 305
,

que passou a fazer parte da

receita do presente anno.

A divida activa ate o ultimo de Junho passado era de

1 :854 081 , reputando-se ineobravel unicamente a quantia de

165 jj( 450 , e a divida passiva ate o ultimo de Outubro prooíi-
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niamenle findo era de 425 082 ,
incluído o ordenado dos em-

pregados vencidos no dito mez.

Forão tratados no Hospital durante o anno passado vinle

sete doentes , e existem actualmente sete , não sendo recebidos

mais por falta de dinheiro, falia que se explica pela exiguidade

da ordinária que lhe fornece o Cofre Provincial ,
pelas dificul-

dades e mesmo pouco zello na cobrança da divida
5

e pela

quantidade de letras a vencer que entrão na formação da receita.

Neste estado faz-se mister á par de uma melhor arreca-

dação cuidar do augmento da mesma receita , e pará este fim

não duvidarei suscitar-vos a idea de coustruir-se ura Cemitério^

cuja propriedade fosse conferida á dita Sanla Caza. Tem ella

muitos terrenos apropriados para esta fundação, e as principáes

dispozições para a levar á efleito redusir-se-hão a mandar cercar

de muro o recinto , e impôr o preceito para que neile se dessem

á sepultura lodos os corpos dos Fieis da Freguezia da Cidade.

Hum estabelecimento tal que desterraria o uzo Ião noci^ro á saú-

de publica de se enterrarem os cadáveres dentro das Igrejas, e

traria á Santa Caza uma renda certa nos direitos das sepulturas,

não he de tão pequena utilidade , e tanla despesa
,
que não de-

va merecer na actualidade a vossa attenção.

Não pude por falta de espaço reformar o Compromisso da

Santa Caza , como fui autorisado pela lei de 8 de Novembro do

anno passado , e de vossa parte está supprir essa falta ou con-

tinuar ao Governo aquella auiorisaçâo.

Obras Publicas.

Forâo cohcerladas as Fontes dèsla Capital
,
importando a

despeza da do Tambiú em 149 ^ 210 , e a da do Gravata em

873^:320. -



Endireilou-se e alargou-se a rua que segue por dclras da

Mali ls para o Varadouro , e cobrio-se de pedra e cal parte do

cano que atravessa a rua das Mercês , ficando muito melhorado

o transito d'aquellas Tuas.

Mandei pòr cm arrematação o levantamento do alterrc

do Sahhoú , mas como fosse excessivo o Janço de 1:600 jj
rs. que

se oflereceu para a factura d'aquella obra, encarreguei-a por

administração ao Coronel João Jose da Silva que a conduio por

1:406 jj
760 , deixando o atlerro em altura de não poder mais

ser alagado pela maré

Tendo a ponte do Gramame sido arruinada peias enchen-

tes foi preci/.o acudir-lhe de prompto
,

para que não ficasse im-

pedida a principal communicaçào que dá entrada aos viveres

nesta Cidade. Foi por mim incumbido do seu concerto o Ci-

dadão Joze Luis da Paz
,
que a finalizou em pouco mais de tres

mezes ,
gastando apenas 44.3 ^ 940 rs. A punle fiou inteira-

mente nova e com solides , devendo-se ao zello d'aquelle Cida-

dão que fosse reparada em tão berve espaço e com tão diminuta

despega.

O concerto da ponte do Miriry foi arrematado por 485 ^ rs.

e em janeiro próximo futuro deve-se contar acabado
,

segundo

a coudição a que o arrematante se sageiíou.

Não achando uma caza em que podesse reunir a Adminis-

tração de Rendas , e a Inspecção do Assucar e Algodão mandei

construir um edificio assas vasto para receber aquellas daas Re-

partições julgando conformar-me nesta deliberação com o espi.

rito do § 2.»
, Art. 2." da Lei de 8 de Novembro ,

do anno

passado. O novo edificio lendo 160 palmos de frente sobre 75

de fundo está situado na Praça da Alfandega Velha ,
e acha-se

com os alicerces no respaldo das soleiras
,
imporlantlo ate qui a

sua despesa em 1:920^ 182 is. Mais 4:000 /)!
serão precizo*

para a sua conclusão
,
porem supondo mesmo que a despesa to-

3
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tal se eleve a 7:000
fj , era menos de 8 annos estará indemnisado

o Cofre Provincial em virtude da cessação do pagamento de

900 {j rs. •,
que annualraenle se despendem com o aluguel das

ca?.as ,
que o novo edifício virá a substituir , e depois d'esla

concideração , animo-me a crer , que não deixareis de mandar

continuar essa obra ja tão adiantada , e cujo acabamento neces-

sita de Ião módica quaulia.

A Cadeia de Pombal he a obra mais urgente da Província.

Sem ella a policia ali não chegará jamais ao estado que he para

desejar. As Autoridades deixão frequentemente de prender ,

e processar por não lerem uma casa segura em que guardem os

criminosos , e serem obrigados a conserva-los debaixo de uma

vigilância incommoda agrilhoando-os , e poodo-lhes sentinel-

ias á vista , ou a reraetie-los para esia Capital em uma distan-

cia de mais de oitenta legoas. Levado d'estes motivos , a Le-

gislatura p assada decretou a conslrucção da sobredita Cadeia ,
e

tirada que foi a planta , e o orçamento a mandei fazer por ad-

ministração, único methodo que a insuficiência da quota con-

signada me permiitia seguir , mas a falta de operários e de ma-

teriaes no lugar forâo obstáculos que logo se me apresentarão , e

não os podendo vencer sem enorme dispêndio dei de mão a

aquelle methodo , e resolvi a arrematação. O Cidadãx» Bernar-

dino Joze da Rocha Formiga he o único que tem apparecido

para coutractar a refferida obra , e logo que seja firmado o con-

tracto o trarei ao vosso conhecimento.

Commercio .

A importação no anno financeiro de 1840 foi de

694:912 jj 473 rs. , ea exportação de 798:617 ^ 698 , havendo

a favor da Provinda 63:705 ^ 225.
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A importação no anno financeira de 1841 , findo em Ju-

nho passado foi 601:032 ijl 419 e a exportação de 008:055 017.

Ha por tanto unia diminuição no Commercio marítimo

da Provinda durante o anno de 1841 comparativamente ao anno

anterior de 29:272 jí(
177 , e esta diminuição he devida á escas-

sês das colheitas do assucar e do algodão , e .'í abundância destes

artigos nos mercados Europêos que fez baixar o seu preço.

As safras do anno presente e do seguinte dão esperanças de se-

rem mais abundantes ,
por que o môfo destruidor do algodão

tem diminuido , as cheias do inverno communicárão roais fer-

tilidade ao solo , e a estação tem corrido mais regular.

População.

Da relação dos Fogos que servirão de baze ás ultimas elei-

ções vê-se que ha na Provincia 46,574 Fogos. Calculado
,

termo médio , cada Fogo a cinco pessoas temos que a sua popu-

lação he de 227,870 habitantes.

OsMappas dos Vigários dão no corrente anno 2,440 bap-

tisados, 414 cazimentos , e 1,256 óbitos, sendo para notar

que esle resultado não abrange toda a Provincia por faltarem os

Mappas das Freguesias do Livramento ,
Taquara ,

Brejo , Ba-

naneiras , Cabaceiras e Souza.

Rendas Provinciáes.

A receila de IS de Janeiro a 31 de Dezembro do anno pas-

sado foi de 157:660
fj
980 rs. e a despesa de H 6:670 ^ 375

,

3 »
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liaveudo o saldo de 40 990 605 , no qual são romprehcndidos

em leiras 38:139 jjl 585.

À divida passiva era em 30 de Setembro ultimo de

107:353 íj 885 sendo pertencente ao anno corrente a quantia de

9:450 /]|
327

,
importância de ordenados que nâo tem sido co-

brados , e a divida activa na mesma data sommava em

25:140 130 , a qual addicionada com 12:814 jj
472 em letras

a vencer ate Dezembro próximo elcva-se :i 37:954 ^ 602 rs.

O orçamento que vos apresento para o anuo de 1843
,

ainda comprehendcndo 20:740
íj

para a amortisação da divida

passiva vetiHcada, dá um saldo presumiv^l de 3:927 489 rs.

Mudei o Agente e o regulamento da Agencia Fiscal de

Pernambuco , e d'estas providencias tomadas em principies

deste anuo seguio-se notável melhoramento na renda que mon-

tou nos seis mezcs últimos que findarão em Outubro a

1:870 ^ 833, fasendo diííerença sobre os dez mezes anteriores

do aiigmento de 683
fj
8l3.

Tomei iguaes medidas a respeito da Agencia do Aracali ,

mas não posso ainda informar- vos se se tem colhido resultados

igualmente satisfatórios.

O dizimo do gado não pôde ser arrematado senão por

cabeça , com excepção do do Municipio do Catolé
,

que o foi

em massa.

Tarobem regulei a arrecadação deste imposto
,

cujo

rendimento foi em 1840 de 8:850 j;;! 400 , e pôde calcular-se

ijO anno corrente em 20:000^)1 , incluída a dizimação de al-

guns Municípios
,
que deixarão de ser feitas n'aquelle anno por

motivo da seca ou negligencia dos Collectores.

O imposto das carnes apresenta o augmenlo scbre a re-

ceita do anno passado de 1 :532 100 , e o dizimo do pescado

do mesmo anno que fora arrematado por 1 :9S6 ^ 950 , rendeu

no actual 2:019 ^ 200. O rendimento deste e de outros impôs-
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los podéra ser mais avultado se o Governo íosse autorisado a

impòr multas aos infractores dos regulamenlos
,
que organisar

para a arrecadação dos mesmos impostos.

Em conclusão o nosso estado financeiro não he assusta-

dor. Quando tomei conta da Presidência achei os Cofres ex-

hausios e os Empregados por pagar a de?, e doze mezes. Me-

diante uma severa economia e uma melhor arrecadação pude no

1 anno trazer a Policia paga em dia , e satisfazer aos Empre-

gados alguns mezes dos seus vencimentos , e no anno que corre

não só tenho feito face á toda a despeza ordinária , como obtive

ainortisar oito contos da divida passiva, e apliquei algumas

s(.mmas para a construcção de obras publicas. Se o mesmo

sistema continuar a ser seguido , no espaço de tres annos pode

ser paga toda a divida atrazada , sem que vos vejaes na triste

necessidade de sobrecarregar o Commercio e a Agricultura

com novos impostos.

Aqui pára o meu trabalíro , Senhores , e ao conclui-lo

experimento a necessidade de dizer-vos que nutrindo a grata es-

perança de que a melhor harmonia será mantida entre esta As-

semblea e a Presidência , não me pouparei a esforços para com

o vosso concurso fazer marchar a Provincia nas vias da pros-

peridade.

Palacio do Governo da Paraiba 15 de Novembro 1842.
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do Corpo Policial da Provhtcia da Parahiba do Noi te.
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RESOLUÇÃO.

Pedbo Rodrigues Fernandes Chaves , Cotnraendador da
Ordem de Christo , e Presidente da Provincia da Paraíba do
Norte &c. = Autorizado pelo Artigo 6. ° da Lei Provincial

N. ° 4 de 16 de Outubro do an no passado Ha por bem de-
terminar que se observe o Regulamento do Corpo Policial d«

29 de Março de 1837 com as seguintes alterações. =
Art. 1.° O Corpo de Policia será prehenxido com en-

gajados que serviráõ trez annos ao menos e na falta d'estes pas-

sado o tempo marcado pelo Presidente da Provincia se proce-

derá ao recrutamento na forma das Leis , e instrucções em
vigor. =

Art. 2. ° Os sêos vencimentos seráõ os constantes da

Tabeliã N. ® 1. =
Art. 3. ° Haverá hum conselho de Administração com-

posto do Commandante do Corpo , como Presidente , e dos

Commaudantes das Companhias que serviráõ de vogáes , sen-

do o mais antigo d'esles o Thezoureiro : hum dos Officiaes

Inferiores a escolha do Conselho será o Agente , e ao Sargento

Quartel Mestre incumbe a escripturação do mesmo Conselho
,

o qual se regulará pelo Alvará de 12 de Março de 1810, e mais

Leis em vigôr. =
Art. 4. ° O Corpo continuará a uzar do uniforme , e

armamento que ora tem , durando este o mesmo tempo mar-

cado para a Tropa de Linha.=
Art. 5. ^ Ser-lhe-hão fornecidas as peças de fardamen-

to constantes da Tabeliã N. ° 2 pelo tempo na mesma Tabeliã

designado.=
Art. 6. ° A os Destacamentos será dado quartel apro-

priado , e pago o importe das luzes a dinheiro na razão do pre-

ço por que forem arrematadas as dos Quartéis e Fortaleza. =
Art. 7. ° O Corpo de Policia fica sujeito ao Regula-

mento e disciplina do Exercito de Linha. =
Art. 8.0 Ficão revogados os Capítulos 8.» 9." e 10."

do citado Regulamento de 29 de Março de 1H37 e mais dispo-

zições em contrario. Palacio do Governo da Paraíba 14 de

Maio de 1842 =L. do S. Pedro Rodrigues Fernandes Cha-

vei. = Conforme
O Sscrelario intprino.

Jaze Antonio Baptiita»
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-Kioffiíe/ias da Cidade, e Villa do Conde. I
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(los Professores de Latini e 1." Letros da Provinda da
Farahiba, com declaração do numero de seos Alumnos
no anno de 1842.

<
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LATIM.
Villa do Brejo d'Arêa.

Villa do Pombal
Joaquim Jozé Henriques da Silva.

Amaro Gomes dos Santos

- 8

16

Cidade Alta

Cidade Baixa

Rua dos Quartéis

Lucena

Cruz do Espirito Santo. .

.

Villa do Conde
Villa d'Alhandra

Villa de Mamangoape. . .

.

S. Miguel
Villa do Pilar

Ingá----
Villa do Brejo d'Arêa . . . .

Serra do Coité

Villa de Campina
Alagôa Nova
Villa da Independência . .

.

Serra da Raiz

Villa de Bananeiras

Villa de Cabaceiras

Villa de S. João

Villa de Pombal
Villa de Pátios

Villa de Pianco

Villa do Catolé do Rocha

,

Villa de Souza ,

Antonio da Costa Rego Moura
Joaquim da Silva Guimarães Ferreira

Antonio de Holanda Cavalcante

Antonio Elias Pessoa Sénior

Romualdo Primo Cavalcante

Manoel Jerónimo do Sacramento

Vaga d'esde '2 de Julho d'este anno

Francisco Polquerio Gonçalves d'Andrade. . .

.

Antonio Luiz de Mello

Prudente Gabriel da Veiga Pessôa, interino.

Vaga d'esde a sua criação

Vaga d'esde 30 de Março d'esle anno
João Ribeiro Campos
Antonio Jozé Gomes Barboza

Jo7.é Soares Alves d'Almeida

Joaquim Jozé da Costa Mattos

Padre Manoel de Carvalho e Silva

Antonio Pedro da Costa, interino

Marcelino Gomes d'Almeicla, interino

Vaga d'esde 4 de Fevereiro de 1840

Felippe Bizerra Monlc-Negro, interino

Francisco Herculano de Medeiros

Manoel do Monte Furtado, interino

V^aga d'escie sua criação

Manoel de Torrei Bandeira

105
19

55

31

34

18

21

37

20

35

13

11

20
12

31

15

12

20

12

23

33

SOMMA •
I

601

6^ecic/aUa c/a
,
^avuno c/a ^^araÇifnt ^-^ 9^a^€?nÂa ^é42.

O Secretario interino

Jozi' Anlonio Baptista.



n; 5.

AFPA dos Professosres do Licéo desta Cidade, e do numero de Aluni-

nos que frequentâo o^ mesmo Licéo em o anno de 1842.

mRRCTOR^I Antonio da Trindade Aniuues Meira

O
C/3

.C/3

O

João Gomes d'Alineida •

Severianno Antonio da Gama e Mello.

Vaga •

Manoel Porfirio Aranha.

Padre João Antonio Moura

Manrique "Victor de Lima

1.»

3.*

4/
5.

*

6.
"

Latim ePortuguezr.

Latim •

'

Francez • • • • •
*

Rhelorica Poética e Geograha.

.

Philosophia Racional e Moral..

Arilhmetica e Geometria

22

2

3

9

3

8

\Substitutos.

\Porteiro.

\Continuo.

IJozé Lourenço Meira.
. ^ , ,

Claudiano Joaquim Bizerra Cavalcante.

GerVazio Victor da Natividade.

Jozé r.lampntino Pessõa d^Albuquerque.

«5?

aecletai^ ac^ ^ c^J^
^ Secretario interino - Jozé Antonio BapUsta.



N. 6.
•

aiiaiiaa^ <la receita da Sanin Casa da Misericórdia desta Oi<I ftt»"«»ceiro do 1.

^
de Jull.o de ao ultimo de Junho de UWí.

7SVW

l:922SnO

R.' 4:40180OV

eUUINAIllA.

1 Ronda da casa da arrolmi;iío, o curral 23(18000

2 Alugueis do casas 0928000

3 Foros do íitios a708ií>0

4 Idt<in do casa» do tolha 978!iOO

5 IdciM idem do jwllia 1VÍ18SS0

G Alujíuel do caixiSo rico para enterres UV8000

7 Laudemios

8 Jóias pelas entradas dus Irinitos
''n^íula i-nilS-lO 9

9 Quota quo paga a administrarão do Rendas Provinciacs . . . •
199^9.18 i:JilbO''"

KXTRAORIIINARIA.

10' Rtcciluiirio do um doente do Hospital

11 Amostras de assucar 1S9-0

FXTORNO.

12 Pela duplicata que houve no pagamento das Amas

Saldo no ultimo dc Junho dc 18U

1
rondlih.Mili. r..i arreradiídii i-m IHra» . ii* qiiae* fu/eni a im-

norlani ia da urriMiialai uii de IH nie<es,

2 Nesla quantia sn está in..|«i.l» a de (iOSOOO r6,s »"!"••"'

;

nuHMla. e o ex.Tdenle l.e o p.o.luel.. das «rre,naliu;ne. das r. n

das .las casas perlencenles (. .Misericórdia feilas neste a.in». ar

recadadii em letras a vencer.

3'SjToaos estes rendimentos forão arrecadados neste annoem moeda.

''
ire a importância receldda da administrarão de UenclasVrnvh^

oorres .ondenie aos mezes d.. Jane.ro a Juni... .le 18U P'^

tã .la .'luola de VOOS rs. conce.lida a Santa tasa para este ann».

10 F,ta .i..anlia l.e a importância do rec.-itua. io «lue pa?.... un. doen-

te recolhido ao Hospital por ser suppr.d.. a sua c.sla.

-Til — _

Q^2.^m^ d" despega da Santa Casa da Misericórdia desta ^V.dade do anno íinanceiro do

^ l.o dc Julho de 18^11 ao ultimo dc Junho de 18Vi.

HOSPITAL.
1 Sustento diário dos doentes

^'nS-^O
2 Ueparo do Hospital (ciiõn
3 .Mortalhas para os corpos dos pobres que morrem no mesmo . . '

r-\.->c2Ç)(\ {í
X Compra dc ura caneco para o servi. o idem . .

- ^ ""^

IGREJA.
^ j„

5 Procicão dc quinta feira Maior .
'

' '
•loc^in IG

G Festa do Santa habcl c Te-Dtum pela posse do novo Provedor . .
J»5o_u

1 1 90<!-''>0 17
7 Guizamcnto e azeite para a alampada

o-sí-^Ó
8 Concerto da alampada, c mais alfaias • Tncnrn oosMSn
9 Reparos da Igreja c muro ^"^900 -*S380

EXPOSTOS.
10 Feitio dc huma roda para receber os expostos

18«e"fO
11 Sallario das amas dos mesmos

rcooo inOWO
12 Vestuário idem ""^

EMPRFGAD03.
13 Ordenado do Capcllão íí-c^
li Idem do escripturario oroc-nn
15 Idem do Procurador

íoisonO
IG Wem do Enfermeiro g-ggi^o
17 Idem doSachnstao "

DIVERS.VS DESPEZAS.

18 Compra dc huma armação para venda 1088aW

19 Gratiflcai ão ao porteiro dos Audiclorios para os Pregues nas arrema-

< . . GS>00
•

oicOiO
20 Vestuário dos escravos

iç)ftn
21 Carccragem pela prisão dc hum escravo .

i»-""

22 Vestuário a hum padecente que cumpno sentença de forca
. . . í^nVk

23 Compra de livros para a cscripturação c scllo do mesmo ....
2i Concerto do caixão rico locnon
25 Rccdilicação da casa da arrobação o curral

IRCono
20 Reparos dc diversas casas -

latlA 2nW>90
27 Concerto das cadeiras que servem no consistório íí>^w •''>'-

MOVIMENTOS DE FUNDO.
28 Pela entrega dc 12 letras ao passador delias por haver a Mesa annui-

-jwvwvin
do a dcssoluçio dc seu contracto no valor 3C0SOOO JOOSOW

EXTORNO.
29 Pelo engano que sc conheceu haver contra o thcsourciro .... 8070 $0'0

2:4288599

RESUMO.
Somm.. Receita, 4;V0r|904

Idem aDcspcia 2:.t288o99

Saldo . . R.' I:9738'>n5

Parahiba 29 dc Agosto dc 1842.

Vietorino Pereira Maia , J"'* Frmcitco de Stixa, Machado

,

Provedor.
Lscrivuo.

O onlona.lo deste empregado de um anno 1»-' 1008 r».
.

«•

anno foi pago de mais nove mezes do anno pussado que Leu

por receber.

Idem idem idem.

Idem idem he dc 1308000 rs. por anm. idem idem.

Idem idem be de 808000 rs. yor anno idem idem, e ate 12 dc ahril

de 18V1 vencia 508000 rs. por anno.

Idem idem hc dc 728000 rs. por anno idem idem, e atc S at r<-

vcreiro de 1841 vencia GOSOOO rs. por anno.

Hc a importanciada armação dc huma venda, quo existia em hmna

proprldado pertencente a Santa Casa . que a Mesa deliberou »c

comprassa.



n; 7.

aomrte pata fma do Império, e despachados pela Alfandeqa e Mesa doConsulado respectiva em o exercidofindo de 1841 á 1842.

O Inspector — Jozé Lucat deSouza Rangel.

O Escrivão — Braz Feneica Maciel Pinheiía.



n; 8.
Das mercadorias eslmu^eiras despachada i na Mfandes^a dn Cidadã dn

Parahhia, vindas de forn do Império^ que pagarilo Direitos de Comnino

no Exerdcio de \%A\ d 1842.

Alcatrão, Pixe, Breu e Reiinns.

Armamento
Archoies

Azeite de Oliveira

Areites diversos

Aieitnnas

Batatas

Bebidas esperituozas
,

Carnes salgadas e conservadas. .

,

Cebolas e Alhos

Cera em bruto e era velas

Cerveja

Chá
Chapéus para homem e mulher
Chumbo em bruto, e em obras

Cabre em chapa, e em obras

Conservas

Couros preparados e em obras

Dôce

Especiarias

Enxofre

Espécies medidnaes e drogas diversas.

Farinha de trigo e seus artefactos. .

.

Ferragens diversas

Ferro e Aço em barras

Folha de flandres

Fructns sazonadas e secas

Fumojgm folha, e cm charutos. . . .

,

Graxa para calçado

Ligumes

Livros e impressos

Louça e vidros

Maçames
Madeiras

Manteiga

Maqu'"**
Mármore
Míbilia

Manufactura de algodão

Manufactura de linho.. .

Manufactura de lã

.Manufactura de seda

Objecto de Historia natural

Oleados

Oleo de linhaça

Papel e papelão

Papel para forrar razas

Pedras para moinhos

Peixes salgados

Perfumarias

Pólvora

Poiassa

Queijos

QuiiKjiiilliarias

Rapé
noupa feila

Relógios

Sal

Sabão

Sangiicxngas

.Semenles diversas, e plantas vivas...

rimas diversas

\ elas de espermacete

Velas (Ic sebo, e sebo cm rama

Vidros para vidraças

Vinagre

Vinhos diversos

Zinco e estanho em bruto, e cm obras

TOTAL. Civripool.

PORTOS
M

IMPEhlO
Ptliodo DInUm.

DO

TMPEBXO
cobi ctrU dl |uU.

1:S86$900

60S000
2:642^2-12

428400
6168156

1:7538449

12:7288144

1:1038400

1:4528683
9408997

3:7578840

3:4888400

2:4678323

1:9828105

498440
9:3128008

28400
1:1198095

418600
2:4858682

32:4368104

18:6288536

6:2028151

7528000
1:5538420

478000
9518798
6918967
.1828470

8:5858728

848500
3:0338647

13:7428152
4ii8i)00

4578800
1:2998200

303:1108834-

17:1288142

l": 1108323

11:6778058

518000
488000
1148900

6:0738525

548720
1018166

47:9248596

1278000
11:1938750
6:9308-200

1:2918150

5:0968109

1008000

2008000
708000
9678040

S:93i)8680

1 2,S0OO

168800
5548187

1:2718550

1418749

1748000
2:1928058
20:5568736

1968520

558000

6448000

9098632

13S333

1:9548750

408000

17:1148288

2:9258640

2:2508000

2:4208842

1208000

1688000

548400

4578800

9078040

18000

168000

880OO

118900

3C8000

68000

58800

118200

1S160
38000
582C0

218234

68400

1820O

4788S7

37SO0O
368900

208600

6:3608000

28 100

1788151

1488560

3:1418798

tí38810(J

1:8238900
60800C

2:6288909
1478148
428400

6i68l56
1:7638449

12:7168244

1:1038400

1:4528683

9408997

3:1138840
3:4588400'

2:46783231

1:9768105

4386401

9:1928008

28400
1:10788951

4186001

2:4848522

32:2658104

18:6238336!

4:2478401

7528000
1:5538420

478000
9518798
67087331

38284701

7:6158296]

848500
6128805'

13:7408952

1 :2998200|l

2a5:õl78674ir

14:20285021

17:0738323|)
ll:6408l58ir

5 18600

488000
1148900

6:0528925
548720
1018166

4l:Tl638596

1278000
8:9438750
6:9308200
1 :2898050

4:9178958

lOOSOOO
2008000
708000

8:7918120

128000

168800||

5548187
l:27l8550i|

1418749

1748000
2:1768058

17:4148938
1968520

50MMA 601:0328419 24:9058600 j 4:8338592 j
3728733) 10:5168075 1 660:4048619

Alfandega da Parahiba 17 de Setembro de 1842. - O Inspector Jozé Lucas de Souza Rangel.
^ O Escrivão Braz Ferteim Maciel Ptnhei



N." 9.

Demonstractivo das Freguezias, com declaração do numera
dos Elegíveis i votantes ^ Fogos f e Eleitores da Provinda da

^d^â^SSâ^ SÍÔS^^â do anno de 1842.

CIDADE E VILIAS
e
2
o>

in
O

' .O

u
o

l
2
'33

Cd

3ídãdêT77T
Santa Rita.

livramento.

QDADE.

VILLA DO CONDE....

VILLA D'ALHANDRA,

VILLA DO PILAR.

VILLA DE MAMANGOAPE

INDEPENDÊNCIA

BANANEIRAS

BREJO D'ARÉA

CAMPINA

VILLA
VILLA
VILLA
VILLA
VILLA
VILLA
VILLA

DE S. JOÃO
DE PATTOS
DE POMBAL ....

DE CABACEIRAS
DO CATOLÉ ....

DE PIANCÓ .....

DE SOUZA

Villa.

Villa....

Taquara

Villa.

.

Taipii.

Villa

Miguel.

Villa.

Villa.

Coité

.

Villa.

Villa

Alagôa Nova

Villa.

Villa.

Villa.

Villa.

Villa.

Villa.

Villa.

Somntfi.

158 429 2:286 231
32 115 892 9|
20 50 1:164 12

1

35 153 896
1

10 40 351 4I
22 42 880 n 1y 1

56 119 3:196 321
78 312 1:532 15I

61 379 3:018 30

36 249 916 9

58 2/3 á:lo4 oz

95 1:468 3:394 34

101 516 1:022 10

150 298 3:603 36

146 496 2:353 24

44 183 1:131 11

108 299 3:206 32

85 .130 1:270 13

66 307 1:.300 13

73 159 • 2:465 25

92 98 1:269 13

180 300 3:013 30

110 398 3:253 33

1:816 1 6:813 45:574 1 458

O Secretario iiilerino.

Jozá Antonio Baplista.



N.^ 10.

MAPPA dos Baptizados, Cazamenlos, e Óbitos havidos na Ptvvincia da

^^a^a^â^ o «//mio de Setembro deste

anno de 1842.

OBSERVAÇÕES.

ti^reguezia da Cidaae

Olta de Saala Rita

Dita do Livramenlo.-

Dita da Villa do Conde..

Dita da Alhandra

Dita de Mamangoape

Dita de S. Miguel

Dita da Villa do Pilar ...

Dita do Taipú

Dita da Taquara

Dita da Campina Grande

Dita d'Alagôa Nova.

Dita do Brejo d'Aréa . .

.

Dita de Bananeiras

Dita do Coité ......

Dita da Independência .

.

Dita de Cabaceiras

Dita de S. João

Dita de Pombal

Dita de Pattos

Dita do Catolé do Rocha

.

Dita de Piancó

Dita de Souza

Não mandou mappas este anno • •

Tomou conta da Freguezia em 29 de Maio.

Faltão os de Julho a Setembro.

Não tem mandado mappas este anno

Não mandou mappas este anno.

Idem

Não mandou mappas este anno
c
"

"u
'

Faltão os mezes d'Abril e os de Agosto e Setembro

Faltão o 1." 6 3." Trimestre •••

Faltão os mappas de Agosto e Setembro.

Falta omappa de Setembro

Não mandou mappa este anno

.

Somma
2:440 1 414 1 1:236

O Secretario interino.

Jozé j^ntonio Baptista.



N." II.

REGULAMENTO.
Pedro Rodrigues Fernandes Chaves ,

Presidente da Província da Paraiba

do Norte , por sua Magestade o Im-

perador Constitucional o Senhor D.

Pedro II que Ueos Guarde , &c.

Convindo regular as altribuições e os vencimenlos do

Agente Fiscal desta Província na Praça do Recife ordena que

se observe o seguinte Ragulainenlo:

Art. 1 ° Ao referido Agente compete:

§ 1. ° Fiscalisar a arrecadação dos Direitos dos Pro-

ductos desta Provincia que forem transportados por mar ,
ou

por terra para a Cidade do Recife

§ -2. ® Fazer lançamento em Livro próprio dos ditos

productos em cada dia entrados

.

§ 5 .
° Fazer marcar os que não levarem a marca da

Provincia

§ 4. ® Renneiler a esta Presidência à Relaçio , dos Pro-r

prielarios dos productos no cazo doparagrapho antecedente, com

declaração da sua quantidade o qualidade , e dos nomes dos

conductores , afim de se tomarem por cá as providencias para

que laes omissões se não repitão.

§ 5. ° Vigiar em que nas relações remettídas das Ins-

pecções para o Consulado não deixem df ir declarados
,
com

nota d'esta Provincia , os prodnctof, á mesma pertencentes

§ 6. ® Remetler á raeza de Rendas desta Provincia lo-

dos os trimestres a conla dos productos despachados
,

e logo

que entrar em exercício a sua assignaiara devidamente auten-

§ 7.° Requerer ás Auihoridades quanto convenha a

bem do desempenho destas altribuições.

§ 8, ° Fropor a esta Presidência os embaraços que en-

contra no presente Regulamento, e os meios práticos de os

obviar ,., ,

Art. 2. ° Os Direitos conlmuâo a ser percebidos pela

Meza do Consulado , e nenhuma ingerência terá sobre a sua

desiribuição



Art. 3. » SoUiòilará do Inspector da Alfandega d essa
Província a cohla de que sé traia mi fJaragrapho 6. ®

Ari. 4.® Perceberá 12 por cento de' lodos, os direitos
arrecadados

, que lhes serão pagos trimestralmente por ordem
da Meza de Rendas d'esta Provinda. = Palacio do Governo da
Paraíba 24 de Janeiro de 1842 = Lugar do SeUo.=Pedro Ro.
drigues Fernandes Chaves Conforme :

O Secretaria interino.

Joze Antorào Baptista.



N.M2.

REGULAMENTO.
Pedro Rodrigues Fernandes Chaves

,

Commendador da Ofdem de Chris-

to , e Presidente da Província da

Parahibâ do Nórte , &c.

Para execução dos parágrafos quinto , sexto , e septi-

mo do Arti 5* dalfâi do Orçamento corréatc > datada de &

de Novembro do a»no passado , ordena que se observe o pre-

sente Regulaatento

Ai-l. 1 .° Estão sujeitos ao Disimo , o Pescado , o gado

vacum e cavallar , e os géneros de lavouras e plaulações , ex-

ceptuados a casa , D algodão , as hortaliças , verduras , e

fructos, aves , óvos e outros getieros miúdos de igual natureza.

. Art. 0« Collectores feráõ o lançámetito do Disirao

daí lavouras e plantações nos mexes de Julho e Agosto , arbi-

traadoà quantia.do raesmo Disimo por ajuste com os CoUecta-

dos; a favor dos quaes descontará» metade para o seu consumo .

Art, 3." Quando
;
algum dos Fasendeiros , e lavra-

dores se negar a fazer as declarações dos producios das suas fa-

sendàs e Uvouras para 5e proceder ao arbitramenio acima de-

claíado , os Collectores com duas pessoas idóneas de reconhe-

cida probidade , a quem deferirão juramento ,
procederão ao

ariúiraaiento s que será reduaido a Termo , e escripto pelo Es-

crivam , e assignado pelo Collector , e Louvados , na forma

do Modello N.» 1.=
Art. V. Sé os Collectados se sentirem prejudicados no

arbitramento poderáÕ recorrer ao Presidente da Província.

Art. 5 " . O Disimo das plantações e lavouras será pago

a dinheiro , e terá lugar a sua cobrança nos mezes de Outubro

e Novembro
Art 6." O lançamento do Dizimo dos Gados sera teito

na época, que marcar a Administração de Rendas Ptovinciaes.

An. 7," Pelos pontos , isto é , as Cabeças de gado va-

cum e cavalar , que não chegarem ao numero de dez
,

conti-

nuarão os criadores a pagar o preço do costume.

Art. 8.» Os Collectores immediaiamente depois do lan-

çamenlo enlregaríÕ o gado disimado aos arrematantes aos qua-



es farúu ii'essa mesma occatíâo assignar duas vias de leiras da

importância dò seu valor
,
segundo o Modello que o Inspector

da Administração de Rendas será obrigado a transmittir-lbea

antécipadainènte. ==
^

Art. 9.» Se alguna doscreadores não pe^-nçíiujçjlâ^l-

geucias necessárias para que se faca o laoçátiiénto Úe séus gados,

os Colleetores supriçáõv Çírtfífaftti^eló^m prescripto no Ar-
tigo guiando-se pelo citado modello N." 1 routates rau-

tandis.

Art. 10.0 Os Fazendeiros
,

lavradores, e criadóresque

não pagarena o Disimo das suas lavouras , e creações serão pro-

cessados executivamente
,
para o qne os CoHeclores remetteráõ

coto toda a segurança a Administração de Rendas Provinciaes

os lermos de lançamento , e obrigações observando-se a sen
respeito o disposto no Decreto de 18 de Agosto de 1831 , e ar-

tigo 32 da Lei do Orçamento em vigor.

Ari. 11.° Para o expediente da cobrança dos Disimos de
que trácia o presente Regulamento haverão 3 Livros , um do
Lançamento , outro do lançamento das lavoaras e plantações

,

e outro para a Receita
, escriplurados na forma dos modellos

.N.° 2 e 3. Estes Livros serão fornecidos pela Administração de
Rendas Proviriciaes

An. 12 o Os Colleetores perceberão dos Disimos que ar-
recadarem 1 7 por cento e os Escrivaens 8 por cento

Ari 13.0 Q Disimo do pescado será cobrado pelos Arre-
matantes nos lugares qire o Inspector da Administração de Ren-
das designar =

Ari. 14.0 'p<j(|o o pescado que se vender fora dt)s lugares
marcados, será apreheodidocomosubtrahido ao pagamento dos
Direitos.= Palacio do Governo da Paraíba do Norte 8 de
JuUio de 184í = Lugar do Sello = Pedro Rodrigues Fernan-
des Chaves. = Conforme

O Secretario interino.

Joze Antonio Baptista,


